Tepelná čerpadla vzduch-voda HOTJET ZET
Uvádíme na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ZET, kde jsme spojili vše co jste si přáli.
Přizpůsobili jsme konstrukci a vzhled, tak ať co nejvíce zapadá do vnitřního uspořádání rodinného domu či
firemního objektu. Redukovali jsme hlučnost tepelného čerpadla na minimum. Použitím moderních technologií
jsme dosáhli energeticky úsporného tepelného čerpadla s energetickým štítkem A++ pro topnou vodu 35
°C i 55 °C.

Standardní vybavení tepelného čerpadla:
•Copeland Scroll EVI s DC inverterem,
•komplexní regulace Siemens RVS,
•webserver pro vzdálenou správu přes internet prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu, tabletu,
•komunikace modbus,
•vysoce úsporné oběhové čerpadlo,Grundfos 25-70 nebo 25-125,
•úsporný radiální ventilátor s řízenými otáčkami,
•vestavěný elektrokotel 7,5kW.

V tepelném čerpadle HOTJET ZET se spojuje vše, co jste si přáli:
•A++ pro topnou vodu 35 °C i 55°C
•z venku není vidět a takřka ani slyšet
•není venku, nemůže zamrznout
•inverter přizpůsobující výkon potřebám
•nejmodernější technologii Copeland Scroll Variable Speed
•výstupní teplotu 65°C
•umí topit i chladit
•nejedná se o ”převlečenou” klimatizaci
•design a výroba v Bolaticích
•stojí méně, umí více
•záruka 5 nebo 10 let

MODEL
Výkonová data
Topení: A7/W35
Topení: A2/W35
Chlazení: A35/W7
Třída energetické účinnosti
Mechanické informace
šířka x hloubka x výška [mm]
včetně nastavitelných nožiček
Hmotnost [kg]
Umístění
Elektrické údaje
Kompresor
•
•
•

ZET 10
ZET 20
Emerson Variable Speed Scroll (modulovaný scroll s inverterem)
2,3 - 12,1 / 1,1 - 2,6 / 4,3
5,7 - 21,5 / 2,9 - 4,6 / 4,9
2,1 - 9,7 / 0,7 - 2,4 / 3,8
5,1 - 20,6 / 1,3 - 5,0 / 4,2
1,2 - 9,5 / 1,1 - 2,6 / 3,4
2,8 - 16,9 / 2,9 - 4,6 / 3,8
pro aplikace 35°C: A++ (A+++ od 2019)
1040x783x1810

1040x783x1810
230
venkovní/vnitřní

Variable Speed Scroll s EVI

Dokumenty ke stažení
Technické parametry
Energetický štítek 10 ZET
Energetický štítek 20 ZET
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